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 מעשים של מרתקת פרשה מגולל תרשיש
ש חברה עומדת שמאחוריהם ייעשו, שלא

בממ שר־ההסברה להיות שואף מנהלה
הליכוד. שלת

הגחות, אין
מתנות אין

 אליו באה שכאשר טוען, צדוק לום ^
 לפניו התחייבה היא החברה נציגת

 המלך דויד מלון מול השוכנת שחנותו,
 יהיו לא שבה בחוברת תתפרסם בירושלים,

 שלא ובוודאי דומים, בתי־עסק 15מ־ יותר
 בית- באיזור והנמצאים בו המתחרים כאלה
 לחצי להיות אמור היה הפירסום לחם.
 מ־ת־ב וחברת ,1980 לאוקטובר עד שנה,

 מתנה תעניק שתרשיש לפרסם התחייבה
 צדוק החוברת. את שיציג קונה לכל חינם
 הפיר־ עבור שקל 7660 בסך צ׳ק על חתם
 הופיעה כאשר כחול־לבן. וקנה בטוס סום

עיניו. חשכו החוברת
 של ולבירכתו לחסותו שזכתה החוברת,

 מודעות- במידע, עמוסה פת, גידעון השר
 מומלץ. עסק לכל ושוברי־הנחה פירסומת

 כאחד, ולתיירים לישראלים יועדה היא
מבתי־מלון ביותר, מגוון היצע בה והיה

ת1ד1ד גדות
 ביותר נמרצת היתד, שת־הסכירות

 שביט, ״בומה מהיר. היה ודיבורה
 אל־על, של המנהלים מועצת יושב־ראש

 המי- לשני אמרה היא אליכם,״ אותי שלח
 חוברת בקרוב מוציאה ״אל־על סעדנים.

והמועד המובחרים הקנייה מקומות של
 בה להופיע נבחרתם ואתם לתיירים, פים
 נוספות ירושלמיות מיסעדות שתי לצד

בלבד.״
 מרוצים היו בן־פורת ויוני יגאל האחים

 המיסעדה הכותל, נזיצפה מיסעדת מאוד.
 והנה נפתחה, רק שבבעלותם המישפחתית

ממוק המיסעדה בשבחים. זוכה כבר היא
בירו העתיקה שבעיר היהודי ברובע מת

 דרכי על האחים חשבו זמן ובאותו שלים,
במיסעדה. המכירות את שיקדמו פירסום
מח זה עלינו ממליץ שביט בומה ״אם

 שמעו כאשר לה. אמרו הם מאוד,״ מיא
 את לה נותן ומי המוצעת החוברת מהי

 הפרוייקט שזהו להם ברור היה חסותו,
לידיהם. שנפל ביותר הטוב הפירסומי

הסבי המרשימה ההופעה בעלת הצעירה
 כחול־לבן. וקנה טוס תיקרא שהחוברת רה
 החיצונית בצורתו הדומה מדריך־קניות זהו

 בענפים הנחות יכלול הוא לכרטיס־טיסה.
 אל־על. של כרטיסי־טיסה לרוכשי שונים

ה חברודהתעופה על־ידי תופץ החוברת
עות אלף 200ב־ ובעולם, בארץ לאומית

חודש. בכל לפחות קים

את ״עשו
חייהס״ עיסקת

ה ר כ ה ח ת או היתד, הצעירה ייצגה ש
 נזיפעלי — מ־ת־ב

היתד, לדבריה בע״נז.
 בתעופה תיקשורת

של חברת־בת זו

דסיכסף * * * *׳ * *

 וקנה טוס של הפירסומית החוברת כריכתלמי? - כסך דפי
— בע״נז ״מ־ת־ב חברת שהוציאה כחול־לבן

 לבירכת שזכתה זו, חוברת גדות. גידעון הוא שמנהלה בתעופה״, תיקשורת נויפעלי
כיתבי־התביעה. להגשת העילה היתה אל־על, חברת סמל מופיע ושבכריכתה פת, השר

 של מועצת־ה,מנהלים יושב־ראש על. אל־
 שביט, (״בוטה״) אברהם חברת־ד,תעופה,

 כמיסעדה הכותל מיצפה על שהמליץ הוא
הפירסומית. בחוברת להופיע שחייבת

 שאותה שהחברה לסיום הוסיפה הצעירה
 מטה את לשרת כדי נוסדה מייצגת היא

 מישרד־התעשייה־והמיס- שליד כחול-לבן
והתאחדות־התעשיינים. הר

ש התחייבה המכובדת החברה מייצגת
המו של וההגהה הגרפיקה את תתאם היא
ש הבטיחה היא בן־פורת. האחים עם דעה

 של הנחה שתינתן ייצויין המודעה בשולי
 למיסעדה שיבוא סועד לכל אחוז 15

 נועד הפירסום בחוברת־ההנחות. מצוייד
התיי בעונת הבוערים החודשים לשלושת

 יולי. לאמצע ועד אפריל מאמצע — רות
אמור והיה 1980 בתחילת נחתם החוזה

\ו וו-ע

בחוב הפירסום על שנה. באותה להתבצע
 יותר קצת בן־פורת האחים אז שילמו רת

שקל. אלפים מארבעת
תחו שהחוברת האחים שני ראו כאשר

 מירושלים אל־על כרטיסי לרוכשי חינם לק
 וקיים* במערב לסאן־פרנציסקו עד במיזרח

 את עשו שהם האמינו הם בדרום, טאון
חייהם. עיסקת

מעשים
ייעשו שלא

 הירושלמית המיסעדה בעלי בן־פורת ויוני (מימין) יגאל האחים
מיסעדתס. בפתח העתיקה, בעיר היהודי שברובע הכותל מיצפה

קיבלו. לא עדיין הם הכסף את אך גדות, של הברתו נגד שפט.במי זכו.הש;יין!...

ת בהד ר כ  גידעון הוא מ־ת־ב ח
 בעל גם היה הוא תקופה באותה גדות.

 מיש- שם את שנשא ליחסי־ציבור מישרד
 64ה־ למקום מועמד היה גדות פחתו.

 הוא הליכוד. ברשימת העשירית לכנסת
הח תנועת של אגף־ההסברה יושב־ראש

 במטה- פעיל היה האחרונות ובבחירות רות
 הוא הבחירות אחרי הליכוד. של ההסברה

 מיפעל־ של אגף-ד,ד,םברה כיושב־ראש מונה
עתה. גם מכהן הוא שבו תפקיד הפיס,

 חברתו חוייבה השנה פברואר בחודש
ה ששילמו ההוצאות בתשלום גדות של

בחו מיסעדתם פירסום על בן־פורת אחים
 ביודמישפט-ה- שקבע כפי הסכום, ברת.

 וריבית הצמדה כולל — עתה מגיע שלום,
 שכר- כולל שקל, אלף 45מ־ ליותר —

עורד־דין. טירחת
 ל- שהגיע אחר, בתיק די. לא בזה אך

 עסק הוא ושגם השנה במרס בית-המישפט
 חברתו חוייבה פירסומית, חוברת באותה

 חנות־ בעל צדוק, לשלום לשלם גדות של
 של סכום בירושלים, תרשיש התכשיטים

דומה. פרשה בגין שקל אלף 420מ־ יותר
 יושב־ראש של חברתו חוייבה מדוע

 כל־כך לשלם הליכוד של אגף־ההסברה
ז כסף הרבה

 מיס- בעלי על-ידי שהוגש כתב־ר,תביעה
חנות־התכשיסים ובעלי הכותל מיצפה עדת 2 4י^*1יי *■1—1■*■ 11

 במי- חלק שלקחו לאמנות לגלריות ועד
בצע.

 בעלי־העסקים שני נזעקו כן אם מדוע,
? הירושלמיים

 הם בניפרד שהוגשו בכיתבי־התביעה
 .1980 ביולי רק הופיעה שהחוברת טענו

הוס שעליו המועד אחרי חודשים שלושה
בעי היתד, כבר עונת־ד,תיירות כאשר כם,

 בהרבה. פחתה הפירסום ותועלת צומה
 בס״מ שמית־ב החוברות כמות לטענתם

 אחוז 70ב־ קטנה ולהפיץ לפרסם התחייבה
שסוכם. מכבי

 כאילו שהגירסה טענו וצדוק בן־פורת
 ומועצת־ה- אל־על על־ידי מומלצת מ־ת־ב

 של חברת־בת היא וכאילו שלה, מנהלים
לסמוך. מה על לה ואין כוזבת היא אל־על,

שתי נאמר הכותל מיצפה של בפירסום
 אחוז. עשרה בסך לאוכלים הנחה שם נתן

שייר ביקשו שהם טענו בן־פורת האחים
 ונציגת- אחוז, 15 של הנחה שתינתן שם

)76 בעמוד (המשך

1 1 7 י 11 "1  לחנות־התב־ הכניסה ד
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וזכו. גדות את תבעו הם צדוק. שלום


